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Høring over forslag til lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige 

sundhedsprojekter 

 

Med skrivelse dateret 20. januar 2011 har Indenrigs- og Sundhedsministeriet anmodet om 

eventuelle kommentarer til ovenstående. 

 

Ældremobiliseringen har med interesse læst lovforslaget, der forsøger at tilgodese 

forskningsinteresser og samtidig beskytte de involverede forsøgspersoner. Denne balance er 

gennemgående tilfredsstillende; men Ældremobiliseringen er bekymret for §§ 15 og 16, hvor 

forskningsinteresserne synes tilgodeset på bekostning af patientsikkerhed og – samtykke. 

 

§§ 15 og 16 drejer sig om forskning i akutte situationer, hvor patienten er ude af stand til at give 

informeret samtykke.  

 

Ved forsøg, der ikke omfatter lægemidler, har man hidtil kunnet foretage sådanne forsøg uden 

samtykke fra patienten, såfremt ”deltagelse i forsøget på længere sigt kan forbedre personens 

helbred”. Det foreslås nu udvidet til, at sådanne forsøg også kan ske, hvis ”forsøget kan forbedre 

tilstanden for andre patienter med samme sygdom”. Dvs. at patienter uden at have givet nogen form 

for samtykke kan blive indlagt i forsøg, de ingen personlig helbredsmæssig interesse har i. 

Ældremobiliseringen finder, at man her har givet forsøgsivrige læger for lang snor. 

 

Ved kliniske forsøg med lægemidler kræver EU-regler, at der indhentes forudgående samtykke. Her 

laver man i lovforslaget en regulær omgåelse ved at konstruere ”forsøgsværger”, der er læger, der 

kan give andre læger tilladelse til at foretage kliniske forsøg med lægemidler i akutte situationer. 

Her er det informerede samtykke fra patient eller nærstående person sat helt ud af funktion for at 

tilgodese forskningen. Ældremobiliseringen er ikke tryg ved dette. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

Gitte E. Olsen 
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